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Cardeal Dom Orani oficializa o título de
Basílica Menor ao Santuário da Penha
na festa de sua padroeira
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A Igreja no mundo
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Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha
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Caros romeiros e fiéis do Santuário
Mariano do Rio de Janeiro,

«Somos servos inúteis» foi o ponto de partida da reflexão.

De 12 de Outubro deste ano até 12 de Outubro
de 2017, a Igreja no Brasil está celebrando o Ano Mariano
por ocasião dos 300 anos da aparição de N. S. Aparecida
nas águas do rio Paraíba. Em Portugal, no mesmo ano,
os 100 anos da Virgem de Fátima. Vivenciemos, então,
um período forte para estreitarmos nossos laços com a
devoção mariana a fim de ganharmos Cristo para nós.
Sim, quem se aproxima de Maria, ganha Cristo.
Ela tem a missão simplesmente de nos apontar o seu
menino: “Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da
Eternidade, Príncipe da Paz” (Is 9, 6). Maria é certeza de
encontrarmos o Salvador. Corramos na contemplação de
sua vida como a primeira cristã, o primeiro membro da
Igreja, o primeiro sacrário vivo... Assim, também seremos
o que Ela é: discípula e missionária de seu Filho.
Quem está no colo de Maria, está no colo de Deus,
pois trouxe em seu ventre e em seu colo o próprio Filho
de Deus (cf. Lc 1, 31-32). Escutemos Maria, pois nada mais
diz: “Fazei tudo o que Ele vos disser” (Jo 2, 5). O que Jesus
disse, é o que Maria repete. Por isso, ao sermos marianos
repetimos, a exemplo dos mistérios contemplados do
Rosário da Virgem, a oração que Jesus nos ensinou, a
saudação do Arcanjo Gabriel sobre a vinda do Messias,
as várias passagens bíblicas do plano da Salvação, dentre
outras graças do Deus Uno e Trino.
Não queremos nada antepor a Cristo. Entretanto,
ir a Ele com sua Mãe e nossa, o caminho diário da cruz
tem o seu consolo (Lm 1, 12), crescemos em sabedoria
e graça diante de Deus e dos homens (Lc 2, 40), ficamos
mais misericordiosos aos irmãos (Jo 2, 1-11), aguentamos
e vencemos a dor com serenidade (Jo 19, 25), rezamos
mais para recebermos o Espírito Santo na missão de
cristãos no mundo (At 1, 13-14), cantamos as maravilhas
que o Poderoso faz em nós por nossa pequenez (Lc 1, 49)
etc. Teríamos muitas coisas para escrever aqui sobre os
frutos de ser mariano, mas o que escrevi anteriormente
já demonstra o tamanho das graças de Cristo, por Maria.
Vivamos o Ano Mariano sendo marianos!
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Dos muitos obstáculos que um cristão pode
encontrar no seu caminho e que impedem que nos
tornemos servos, podemos recordar pelo menos dois.
Certamente um é a vontade de poder. Uma dificuldade
comum, que se encontra facilmente na vida diária:
quantas vezes, exemplificou Francisco, talvez na nossa
casa há quem diga: Aqui mando eu!, ou até sem o dizer,
fizemos sentir aos outros este nosso desejo de poder? Ao
contrário, Jesus ensinou-nos que aquele que comanda
se torne como aquele que serve e que se alguém quiser
ser o primeiro, seja o servo de todos. Isto é, Jesus inverte
os valores da mundanidade, do mundo.
Eis porque o desejo de poder não é o caminho
para se tornar um servo do Senhor, aliás: é um obstáculo,
um daqueles obstáculos que pedimos ao Senhor para
afastar de nós.
Depois, há outro obstáculo, que se pode encontrar
inclusive na vida da Igreja e é a deslealdade. Verifica-se
quando alguém quer servir o Senhor mas serve também
outras realidades que não são o Senhor. E no entanto,
recordou o Pontífice, Jesus disse que nenhum servo
pode servir dois senhores: ou serve Deus ou o dinheiro.
A deslealdade, frisou, não é o mesmo que ser pecador.
De facto todos somos pecadores, e arrependemo-nos
disto mas ser desleal é como fazer um duplo jogo. Isto é
um obstáculo. Portanto quem tem vontade de poder e
quem é desleal, dificilmente pode servir, tornar-se servo
livre do Senhor.
Contudo, para realizar isto precisamos da
sua graça: sozinhos não podemos. Mas, esclareceu o
Pontífice, não é que quando chegamos a este estado de
serviço livre, de filhos, com o Pai, podemos dizer: “Somos
bons servos do Senhor”. Ao contrário, devemos dizer
simplesmente que somos servos inúteis. Expressão que
quer indicar a inutilidade do nosso trabalho: sozinhos,
não podemos.
					(Papa Francisco)
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Na última edição da Nossa Revista, pudemos conhecer um pouco mais sobre o que é uma Basílica, quais as
características e os símbolos que a compõem. Falamos um pouco sobre o Brasão Eclesiástico, a Umbrela Basilical e
o Tintinábulo.
Na missa de elevação à Basílica Menor, ocorrida no dia 02 de Outubro de 2016, foram solenemente entronizadas na Basílica Santuário da Penha essas e algumas outras insígnias que uma Basílica deve ter. Abaixo temos as
fotos dos objetos que se encontram no interior da Basílica e uma breve explicação de cada um. Confira!

Na Umbrela Basilical da Penha
O Tintinábulo da Basílica da Pe- Conforme o documento Domus
As imagens de São Pedro e São
temos os seguintes brasões:
nha, feito de madeira, é composto Ecclesiae, de título de Basílica, Paulo, as duas colunas da igreja,
Venerável Irmandade de N. S. da da tiara papal, chaves pontifícias, pede-se que no frontispício tenha foram entronizadas no interior da
Penha de França, Basílica Santu- a padroeira Nossa Senhora da Pe- o brasão da nova Basílica e o da Basílica para veneração dos fiéis.
ário da Penha, Município do Rio, nha de França, ladeada de anjos,
Santa Sé. Foram esculpidas em
Santa Sé, Papa Francisco, Cardeal
com o sino processional.
alto relevo no mármore.
Dom Orani e Arquidiocese do Rio.

Tempo do Advento - Preparai os caminhos

A partir do dia 27/11, a Igreja celebra o Tempo do Advento, iniciando um novo ano litúrgico. Liturgia significa
“serviço”, assim iniciamos mais um ano de serviço a Deus!
Neste tempo, que dura 4 semanas, somos convidados a uma atitude de vigilância e expectativa, de forma a
nos prepararmos para a celebração do nascimento de Jesus Cristo. As leituras da sagrada escritura nos conduzem
à vigilância, à oração, à conversão, à estarmos abertos para para ouvir e acolher a palavra de Deus como Nossa Senhora assim o fez.
Elas nos apresentam aqueles de de maneira especial, prepararam os caminhos do Senhor: O profeta Isaias,
João Batista e Maria, mãe de Jesus.
Na primeira semana, iniciada em 27/11 meditaremos Is 2,1-3 (Visão de Isaias, filho de Amós sobre judá e Jerusalém)), Rm 13,11-14ª (A salvação está mais perto de nós) e Mt 24, 37-44 (Ficai atentos e preparados).
Na segunda semana , iniciada em 04/12 meditaremos Is 11,1-10 (Julgará os humildes com justiça), Rm 15, 4-9
(Cristo salva toda a humanidade) e Mt 3, 1-12 (Convertei-vos porque o reino de Deus está próximo).
Na terceira semana, iniciada em 11/12 meditaremos Is 35,1-6ª.10 (É o próprio Deus que vem para nos salvar),
Tg 5, 7-10 (Fortalecei vossos corações porque a vinda do Senhor está próxima) e Mt 11, 2-11 (És tu aquele que há
de vir ou devemos esperar um outro?).
Na quarta semana , iniciada em 18/12 meditaremos Is 7,10-14 (Eis que uma virgem conceberá), Rm 1,1-7
(Jesus Cristo, descendente de Davi, filho de Deus) e Mt 1, 18-24 (Jesus nascerá de Maria, prometida em casamento
a José, filho de Davi).
É um tempo de penitência, porém também de alegria e esperança na vivência do mistério da encarnação de
Deus que veio para nos salvar. Deus de fez homem através do Maria e assumindo plenamente a nossa humanidade, nos permitiu contemplar e viver a sua divindade, igual a nós em tudo, exceto no pecado, como nos ensina São
Paulo.
O Advento é o tempo de espera do grande evento da história humana: a vinda de Deus, nosso Pai pelo nascimento de seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, grande graça de Deus para a humanidade. A percepção desta graça
leva a nós cristãos a festejar. A alegria pela presença de Jesus é tão grande e tão contagiante, que de sua festa participam até mesmo aqueles que não o conhecem ou se tornaram indiferentes a Ele.
O Advento nos prepara para o Natal O Natal é a abertura do homem para um horizonte maior, horizonte que
lhe dá a possibilidade de ter e realizar um sentido de vida que o conduza e o satisfaça, fazendo com seja verdadeiramente ele mesmo, portanto salvo. Natal é o anúncio da benignidade de Deus, da surpreendente comunhão entre
o divino e o humano, uma comunhão que é “salus”, isto é, salvação.
O tempo litúrgico do Advento é destinado ao cultivo desse empenho e dessa vigilância, passando pela boa
percepção da insuficiência, fragilidade e maldade da “condição humana”. Quanto mais fizermos ecoar em nós essa
experiência, com maior alegria estaremos celebrando o Natal, pois perceberemos pela experiência que, em Jesus
Cristo, o divino faz de fato levedar o humano e lhe dá transformação e sentido pleno.
Ao viver o tempo do Advento, estamos celebrando antecipadamente no Natal. E finalmente ao celebrarmos
o Natal, de fato, estaremos vivenciando o Advento do Senhor nas nossas vidas.
Viver plenamente o Advento, significa também preparar no mundo de hoje, os caminhos de Jesus para os
desafios que as novas realidades da humanidade impõem a sua mensagem de amor.
Diácono Gilberto Lopes
Diácono da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha

2ª Festa Penha Flashback

Romaria das Congregações Marianas

Todo domingo às 10h. Inscrição às 08:30h
na igreja. (Trazer certidão de nascimento da
criança e a declaração da preparação feita
pelos pais e padrinhos)

Inscrição aos domingos com os
catequistas na missa das 10h ou na
lojinha de lembranças.

Tratar na secretaria ou pelo telefone:
(21) 3219-6262

Motociata com a imagem peregrina de N. S. da Penha

381ª Festa de Nossa Senhora da Penha
A tradicional festa popular dos cariocas, a Festa de N. S. da Penha, teve uma grande repercussão na sua 381ª
edição. Foram vários os motivos que tornaram marcantes a Festa do ano de 2016, a saber:
• O último dia da novena da padroeira com o Terço rezado em várias línguas e a procissão de despedida da
Imagem peregrina com o novo lenço de N. S. da Penha;
• A Missa pontifical de elevação à Basílica, concedida pelo Papa Francisco, através do pedido do reitor e capelão mor Pe. Thiago Sardinha de Jesus, do Cardeal Arcebispo Dom Orani João Tempesta e do presidente da CNBB
Dom Sérgio da Rocha na exuberante abertura da Festa, tendo uma apresentação belíssima de um solene coral e
a entronização solene das insígnias de uma Igreja-Basílica: a Umbrela Basilical e o Tintinábulo; no frontispício, o
brasão da santa Sé e da própria Basílica da Penha; as imagens de São Pedro e São Paulo; a placa comemorativa em
mármore e a medalha de elevação à Basílica.
• O novo manto da imagem de N. S. da Penha, do século XVII , e a ornamentação mais caprichada da basílica
e do andor da padroeira, graças à doação das damas e de outros colaboradores;
• Mais opções de comidas nas barracas devido ao grande desprendimento e generosidade dos agentes de
pastorais em favor da Casa Real da Mãe da Penha.
• A participação do grupo jovem Radicalize, de Vista Alegre na evangelização dos romeiros e fiéis que chegavam pela ladeira. Todos eram abordados por uma evangelização Mariana. Também o Grupo de Oração “Maria do
Sim”, da Basílica Santuário da Penha, fez uma abordagem aos que estavam no pátio da Basílica.
• A maior participação dos homens no Terço dos Homens como também no Folclore Português e no Folclore
Brasileiro com o Colégio N. S. da Penha;
• Grande multidão no evento de evangelização ‘Sobre a Rocha’ na sua 2ª edição em conjunto com a Renovação Carismática Católica da Arquidiocese do Rio, neste ano o dia inteiro desde 8:00 até 17:00, com muito louvor,
oração, intercessão, adoração ao Ssmo., pregação, convivência e a Santa Missa com Pe. Antônio José.
• O 6º aniversário sacerdotal do reitor Pe. Thiago e dos 130 anos da Zona da Leopoldina junto com os 100
anos do samba no seu berço, a própria Festa da Penha, com vários intérpretes ao longo de uma tarde com muita
música em homenagem à padroeira dos sambistas, N. S. da Penha, com composições de Pixinguinha, Noel Rosa,
Cartola, dentre outros. Houve também a apresentação bem animada do bloco de carnaval da Penha ‘Vai barrar?
Nunca’ e da Banda ‘Versux’ fechando com sertanejo universitário.
• Na comemoração do Jubileu de ouro de elevação à Santuário Arquidiocesano (1966-2016) pelo então
cardeal arcebispo Dom Jaime de Barros Câmara, milhares de devotos na procissão solene do último domingo de
Outubro comprovaram que este local faz jus ao título de Santuário, isto é, local de peregrinação, de romeiros. Foi
linda a participação maciça do povo de Maria.
• A homenagem com uma grande chuva de papéis picados e a encenação dos alunos antes da coroação da
imagem de N. S. da Penha emocionaram a todos.
• O coral de crianças da Ilha do Governador e o show com Jerry Adriani animaram o final da Festa, que teve
seu coroamento com a procissão da imagem de N. S. da Penha de volta para sua Basílica Santuário pela famosa escadaria, seguida da queima de fogos com o repique dos sinos pelo novo sistema mecânico doado por um devoto.
• A entrada solene da imagem de N. S. da Penha pela histórica Porta Santa (a próxima só em 2025) e depois
tirado seu manto para passar sobre os seus filhos, nos fez recordar, em silêncio, e, com muita fé e emoção, da misericórdia de Deus por nós através de Maria e como exemplo para exercemos também para com todos, tema da 381ª
Festa em 2016, em consonância com o Jubileu Extraordinário da Misericórdia.
Em pontos, quis elencar as novidades da Festa de 2016, sem desvalorizar o que já acontecia como base para
a criatividade, e agradeço imensamente, mais uma vez, a todos os devotos, os irmãos e irmãs da Venerável Irmandade que trabalharam junto com as pastorais, movimentos e equipes a fim de que a Festa de N. S. da Penha fosse um
sucesso de evangelização aos que precisam de misericórdia, e, de celebração à padroeira mariana do Rio num dos
eventos mais cariocas. Rumo aos 382 anos correlacionados aos 382 degraus de uma das mais famosas escadarias
do mundo, será cada vez melhor no Ano Mariano e da Família. Por isso, já lançamos o tema de 2017: Maria, Mãe das
Famílias.
Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha

Visita da imagem peregrina de N. S. da Penha ao Ed. João Paulo II

Tradicional lavagem da escadaria da Penha

Terço em várias linguas e procissão luminosa

Missa Pontifical de elevação à Basílica Menor presidida pelo Cardeal Dom Orani e descerração da placa comemorativa de elevação.

1º Domingo de Festa da Penha - Apresentação do Cacique de Ramos, Imperatriz Leopoldinense e Folclore Brasileiro com as crianças do Colégio N. S. da Penha.

1

5ª Caminhada do Terço dos Homens de toda a Arquidiocese do Rio.					

11º Folclore Português na Concha Acústica

3

1

2

2

2

2

6º Aniversário Sacerdotal do Pe. Thiago Sardinha

Jerry Adriani com Pe. Victor Hugo e Pe. Thiago Sardinha após o show no encerramento da festa.

2

2º Sobre a Rocha - Evento da RCC da Arq.

3

3

Derrubada das muralhas no último dia do 1º Cerco de Jericó da Basílica Santuário da Penha.

Encerramento da Festa da Penha - Chegada da procissão vinda da Paróquia Bom Jesus, missa de encerramento, coroação da imagem e o passar do manto de Nossa Senhora sobre os fiéis.

50 Anos de Elevação à Santuário
A Igreja da Penha celebrou 50 anos de elevação à Santuário no dia 15 de Setembro de 1966
pelo cardeal Dom Jaime de Barros Câmara. Esse título quer indicar que a Igreja da Penha recebe visitantes também de lugares para além do bairro Penha, ou seja, é um local de peregrinação. E no ano
de 2016 foi bem visitado por diversas paróquias do
Rio e além Rio, como também de turistas, por ter
sido local de Porta Santa no Jubileu Extraordinário
da Misericórdia.

“A ADMINISTRAÇÃO DA VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA, do ano compromissal de 1966-67
mandou confeccionar esta placa.
Comemorando a data 15 de setembro de 1966 - da concessão do
título oficial de SANTUÁRIO a esta igreja, de devoção trisecular
feita por sua Eminência Reverendíssima o Sr. Cardeal-Arcebispo do
Rio de Janeiro, estado da Guanabara,
Dom Jaime de Barros Câmara.“
(ESTA PLACA SERÁ RESTAURADA PELA IRMANDADE)

No dia 15 de Novembro, a Basílica
Santuário da Penha sediou a 24ª Peregrinação da Legião de Maria de toda a
Arquidiocese de São Sebastião do Rio
de Janeiro.
A peregrinação teve início com a
procissão que contou com um grande
número de fiéis, enchendo a ladeira da
Penha. Procissão que seguiu em direção
à Concha Acústica da Basílica, onde foi
celebrada a Santa Missa, presidida por
Dom Edson de Castro Homem, Bispo de
Iguatu - CE e referencial da Legião de
Maria do Brasil/CNBB.
João Taques
Assistente de Comunicação da Basílica
Santuário de Nossa Senhora da Penha

Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França

www.basilicasantuariopenhario.org.br / facebook.com/basilicasantuariopenhario
(21) 3219-6262 - De segunda à sexta - 07h às 16h
Caros benfeitores, para conservarmos a beleza de nossa Basílica da Penha e também continuarmos tantos projetos novos necessários para bem recebê-los, venho pedir sua generosidade em participar
da Campanha dos Benfeitores.
Segue abaixo os dados para você se inscrever. Preencha e nos envie via
correios com o envelope que se encontra em anexo à revista ou deixe
na nossa lojinha de lembranças da Basílica com nossas atendentes.
Nossa Senhora da Penha te abençoe abundantemente.
Muito obrigado!

Pe. Thiago Sardinha de Jesus
Reitor da Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha

Os itens com um * são obrigatórios
*Nome: ___________________________________________________
*CPF: ____.____.____-___ 		
*Sexo:

Masculino

*Data de Nascimento: ___/___/_____

Feminino 		

*Estado Civil: _________________

*Profissão: _______________________
*E-mail: _______________________________
*Telefone Residencial: (___) _______-_______		

Celular: (___) _______-_______

Qual telefone você prefere para entrarmos em contato?
Residencial		

Celular

*CEP: ________-_____
*Endereço: ____________________________________ *Número: ______ Complemento: ______
*Bairro: _____________________________
*Cidade: ___________________________

*Estado: ________________________

*Com qual quantia que deseja participar? __________

Um ato de amor ao próximo
Embora ainda seja um tema pouco debatido, o Brasil é o segundo país em número de transplantes realizados
por ano. Além disso, temos o maior sistema público de transplantes do mundo, com cerca de 80% de sucesso nos
procedimentos. Contudo, é preciso que haja doações para que os transplantes ocorram. Assim, a participação da
população se torna fundamental. Mas o que é preciso para se tornar um doador?
Existem dois tipos de doador, o vivo e o cadáver. Doador vivo é qualquer pessoa saudável que manifeste
vontade na doação de órgãos múltiplos, desde que a retirada não afete seu organismo. Ele poderá doar um dos
rins, parte do fígado, medula óssea, parte do pulmão e da pele. Deve ser uma pessoa em boas condições de saúde,
maior de 21 anos. Havendo compatibilidade sanguínea entre receptor e doador, parentes de até quarto grau e cônjuges podem ser doadores. Na hipótese de não parentes, a doação somente ocorre mediante autorização judicial.
Já o doador cadáver é aquele em que a morte cerebral já ocorreu. A retirada dos órgãos acontece em centro
cirúrgico, como uma cirurgia normal. O corpo do doador cadáver não fica deformado, podendo ser velado normalmente.
Não podem ser doadores: portadores de insuficiência orgânica que comprometa o funcionamento dos órgãos e tecidos doados, como insuficiência renal, hepática, cardíaca, pulmonar, pancreática e medular; portadores
de doenças contagiosas transmissíveis por transplante, como AIDS, doença de Chagas, hepatite B e C, além de
todas as demais contra-indicações utilizadas para a doação de sangue e hemoderivados; pacientes com infecção
generalizada ou insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, pessoas com tumores malignos, com exceção dos
restritos ao sistema nervoso central, carcinoma basocelular e câncer de útero e doenças degenerativas crônicas.
Para ser doador depois de falecido, não é necessário deixar documento escrito. Basta comunicar a sua família
o desejo de ser doador, pois a retirada dos órgãos somente acontece depois da autorização da família. Por isso,
converse com seus familiares. A doação de órgãos é um ato de amor ao próximo.

Fabíola Lima
Pascom da Basílica Santuário de
Nossa Senhora da Penha
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Formação Mariana

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 3 h

Como de costume em todo último domingo do mês, teremos Formação Mariana com o Pe.
Thiago Sardinha. Sempre em dois horários alternativos. Às 8:30 ou 14:30, ambas seguidas
de missa.
27/11 - Tema: “O que Maria nos ensinou no Ano da Misericórdia?“

Cantata do Advento

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 7 h

Nos domingos 27/11, 04/12, 11/12 e 18/12 teremos a apresentação de corais cantando músicas em preparação para o Natal. Será na Capela, após a missa das 16h. Virão corais da
Paróquia N. S. do Loreto, na Freguesia; Paróquia Santo Sepulcro, em Madureira; Paróquia N.
S. Aparecida, na Ilha do Governador; Matriz Nossa Senhora da Glória, no Largo do Machado.

Aniversário do Ministério da Visitação
Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 11 h

Convidamos a todas as famílias que recebem a capelinha de Nossa Senhora da Penha para
a comemoração de mais um aniversário do Ministério da Visitação da Basílica Santuário da
Penha no dia 3 de dezembro, sábado, com a oração do terço às 07:20h da manhã aos pés da
escadaria seguida de missa às 08h.

Confissões / Natal / Santa Maria, Mãe de Deus
Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 13 h

Confissões: 22/12 (Quinta) - Paróquia Bom Jesus da Penha, a partir das 19h com vários padres.
Missa do Galo: 24/12 (Sábado) - Na Basílica às 19:30. Obs.: Os bondinhos estarão funcionando.
Missa de Natal: 25/12 (Domingo) - Na Capela às 10h e na Basílica às 16h.
Missa de Santa Maria, Mãe de Deus: 01/01 (Domingo) - Na Capela às 10h e na Basílica às 16h.

Oração pelo Papa

Publicado por Basílica Santuário da Penha Rio - 16 h

A pedido do próprio Papa, a Arquidiocese do Rio assumiu o compromisso junto com a Basílica Santuário da Penha de sempre aos sábados, das 11h às 12h. Temos um livreto para
esse momento que contém a oração do terço, a ladainha de Nossa Senhora, a bênção com o
Santíssimo Sacramento, a oração do Angelus e a bênção dos objetos religiosos. A partir das
11:45, a Rádio Catedral FM 106,7 transmite ao vivo.
Faça sua caravana de peregrinação pelo telefone: (21) 3219-6262

Ajuda

A Basílica
BASÍLICA SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DA PENHA: PASTORAIS, MOVIMENTOS E EQUIPES
VENERÁVEL IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA PENHA DE FRANÇA
Provedor: João Gonzaga de Oliveira Filho
MUSEU E SALA DOS MILAGRES
Coord. Severina do N. França
Vice: Helena Faccini Costa
Encontros aos domingos de 8h às 12h
MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃO (MESC’s)
Coord. João Gonzaga Oliveira Filho
Vice. Maiza Alexandre
PASTORAL DA CARIDADE SOCIAL
Coord. Maria Alcina de S. F. Cardoso
Vice: Suely Patrocínio Carvalho
Encontros as 2ª feiras de 9h às 10:30h
PASTORAL DA LITURGIA
Coord. Ana Lúcia S. Da Silva
Vice: Lair de Lemos Pinto
OBRA DAS VOCAÇÕES SARCEDOTAIS (OVS)
Coord. Sônia Maria Merino da Silva
Encontros 1ª quinta feira às 15h
EQUIPE DE COZINHA
Coord. Suely Patrocínio Carvalho
Vice: Jorge Carvalho.

PASTORAL FAMILIAR
Coord. Andréia Bettero dos Santos e
Maciel Pedro dos Santos
Encontros aos sábados 17h

DEVOÇÃO DAS 1.000 AVES MARIAS
Coord. Noemen Camila Carvalho
Encontros 1ª segunda feira às 9h
GRUPO DE ORAÇÃO “MARIA DO SIM”
Coord. José Luciano F. do Nascimento
Encontros 4ª feira às 19:30h

PASTORAL DO ACOLHIMENTO
Coord. Marly Pinheiro Toledo Silva

PASTORAL DOS COROINHAS E
CERIMONIÁRIOS
Casal Assistente: Andréia Bettero dos Santo e
Maciel Pedro dos Santos
Encontros quinzenalmente aos sábados às 16h

MINISTÉRIO DA VISITAÇÃO
Coord. Fernanda Dias de Azevedo
Encontros 1° sábado às 8h
INICIAÇÃO CRISTÃ INFANTIL / JOVEM
Coord. Alice de Castro Ribeiro Ferreira
Vice: Adriana dos Anjos da Silva
Encontros aos domingos 8h (infantil) e 10h
(Jovem e Adulto)

PASTORAL DA SAÚDE
Procurar o Padre Thiago Sardinha de Jesus
APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Presidente: Sheila Lima Bernardo
Encontros 1ª sexta feira às 8h

TERÇO DOS HOMENS
Coord. João Gonzaga de Oliveira Filho
Encontros 4ª feira ás 19:30h
CORAL DOS AMIGOS DE N. SRA. DA PENHA
DE FRANÇA
Coord. Reinaldo Alves da Silva
Vice. Angélica de Almeida A. da Silva
Encontros aos domingos às 7h
TERÇO DIÁRIO
Coord. Noemen Camila de Carvalho
Encontros todos os dias às 7:30h

DAMAS DE N. S. DA PENHA DE FRANÇA
12 Damas que a cada ano oferecem um manto
novo (A Nossa Senhora da Penha).
PASTORAL DO TURISMO
Coord. Adelson Gomes de Andrade
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Coord. Bernardo Ribeiro Ferreira

EQUIPE DE PEREGRINAÇÃO
Coord. Adriana de Souza S. Menezes
Vice: Rubens Bezerra de Menezes

EXPEDIENTE DA BASÍLICA:
A BASÍLICA PERMANECE ABERTA DIARIAMENTE DE 7h ÀS 18h.
SECRETARIA (TELEFONE: (21) 3219-6262)
Atendimento de segunda a quinta-feira, de 7h às 17h e na
sexta-feira de 7h às 16h.
ORAÇÃO PELO SANTO PADRE, O PAPA
Todo sábado às 11h ao vivo para Rádio Catedral FM 106,7
CASAMENTO, BODAS 15 ANOS E SALÃO DE FESTA
Tratar com a secretaria ou pelo telefone (21) 3219-6262.
BATISMO
Todo domingo às 10h (Trazer certidão de nascimento da criança e a
declaração da preparação feita pelos pais e padrinhos).
CONFISSÕES
Toda segunda-feira de 9h às 11:30h*
Toda quarta-feira de 18:30 às 20h**
Toda quinta-feira de 9h às 11:30h**
Todo sábado de 11h às 11:40h*
Antes ou depois das mitssas, e quando for necessário.
* Por ordem de chegada / ** Agendado com a secretária por telefone
MISSAS DOMINICAIS: 7h, 8:30h, 10h e 16h.
MISSAS DE SEG À SÁB, EXCETO TERÇA: 8h
MISSA PELA FAMÍLIA: Todo 1º sábado do mês às 8h com a capelinha
MISSAS A N. S. DA PENHA: Todo 1º domingo do mês.
MISSA PELA VITÓRIA: Toda 2ª quarta-feira às 19:30h, precedida pelo
terço às 19h.
MISSA PELA SAÚDE COM A DISTRIBUIÇÃO DAS PÍLULAS DE FREI
GALVÃO: todo último sábado do mês às 8h.

AGENDA:

Dezembro

03 - Assembleia para 2017 das 8h às 12h com os coordenadores
de pastorais na Basílica.
04 - Cantata do Advento após a missa das 16h na Capela.
08 - Dia Santo de guarda. Imaculada Conc. Missa às 8h e 19:30h.
10 - 3ª Festa Penha Flashback na quadra do Colégio N. S. da Penha, a partir das 19h. DJ Renato e Garçons Dançantes. Ingressos
a R$10,00.
11- Cantata do Advento após a missa das 16h na Capela.
17 - Festa das famílias assistidas às 9h com a presença de todos.
18 - Cantata do Advento após a missa das 16h na Capela.
22 - Confissões para o Natal na Nom Jesus da Penha, 19h.
24 - Missa do Galo às 19:30h.
25 - Missa de Natal às 10h e 16h.

Janeiro - 2017
01 - Missa de Santa Maria, mãe de Deus às 10h e 16h.
LOJA DE LEMBRANÇAS
Todos os dias de 7h às 17h.
- Camisas da Festa da Penha
- Camisas Ágape
- Medalha comemorativa de elevação à Basílica
- Agenda 2017 com diário bíblico
- Novena de Natal
- DVD da missa de elevação à Basílica
- Capelinhas de N. S. da Penha

Para mais endereços help! em sua cidade:
Ligue:

Acesse:

0800 702 23 22 | help.com.br
Serviços sujeitos à análise de crédito, perfil e cadastral pelas instituições financeiras das quais a help! é prestadora de serviços autorizada. Consulte a documentação necessária para cada operação.
Conheça as condições, os encargos, as tarifas e o custo efetivo total - CET incidentes, previamente à solicitação do empréstimo. Utilize seu crédito de forma consciente e somente em caso de necessidade.

